
Projekt COMENIUS ve Španělsku 3. - 7. června 2013 

 

Ve dnech 3. – 7. června 2013 jsme v rámci projektu Comenius s našimi studenty opět vyrazili 
za poznáním a také tak trochu na zkušenou do světa. V rámci tohoto projektu se již jednalo o 
třetí výjezd a po návštěvě Francie a sousedního Polska jsme tentokrát zamířili do 
jihošpanělského městečka Alosno, v Andalusii. 
Po poměrně dlouhé a náročné cestě jsme dorazili na jih Španělska v pondělí večer, kde naši 
únavu z celodenního cestování setřáslo nesmírně milé a vřelé přijetí hostitelských rodin, u 
kterých byli naši studenti po dobu výjezdu ubytovaní. 
 
Další den ráno se naši studenti předvedli se svojí prezentací o autorce J. K. Rowlingové. Dle 
ostatních zahraničních účastníků výjezdu to byla velice zdařilá prezentace a rovněž úroveň 
angličtiny nezůstala nepovšimnuta, studenti si jistě nesmírně váží pochvaly rodilých mluvčí 
z Velké Británie. 
  
Ve středu jsme se vydali na prohlídku přístavního města Huelvy, odkud na svoje plavby 
vyplouval světoznámý mořeplavec Kryštof Kolumbus. Odpoledne jsme potom pokračovali 
úžasnou plavbou lodí po řece Tinto a koupáním na jedné z mnoha španělských pláží. 
Předposlední den jsme potom věnovali poznávání Sevilly a jejích nádherných památek, jako 
je královský palác Alcázar, Sevillská katedrála, či Plaza de España a jediné, co nám scházelo, 
bylo pár hodin navíc, abychom si toto překrásné město mohli prohlédnout celé. 
V pátek již nastal den odjezdu, který byl velice dojemný a emotivní. Hostitelské rodiny se po 
celou dobu pobytu staraly o naše studenty vskutku báječně a loučení se neobešlo bez 
vřelých objetí a slz. Je až neuvěřitelné, jak pevná pouta přátelství si studenti dokázali za tak 
krátký čas vytvořit. 
Tento výjezd nelze hodnotit jinak, než jako velice povedený. Naši studenti si procvičili dva 
světové jazyky, kromě angličtiny byla velice často slyšet i španělština, a věřím, že všichni 
zúčastnění si odvezli mnoho krásných vzpomínek, zkušeností, fotografií a někteří snad i něco 
navíc. V neposlední řadě bychom chtěli také pochválit a poděkovat našim studentům, kteří 
se ctí reprezentovali naši školu, a vlastně celou Českou republiku.  
 
Věřím, že i další výjezd v rámci projektu Comenius bude neméně úspěšný! V říjnu tohoto 
roku vyrazíme do lehce exotického Turecka, kde nás jistě bude čekat spoustu nových zážitků 
a dobrodružství. 
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